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אשכול בית הכרם הגלילי הינו איגוד ערים ורשויות, אשר מאגד בתוכו שבע רשויות מקומיות ממרכז הגליל

משגב כרום   אל  מג‘ד  אסד   אל  דיר  בענה   נחף   ראמה   כרמיאל  

אשכול רשויות בית הכרם הגלילי

האשכול הוקם בספטמבר 2014, כיוזמה
של משרד הפנים, משרד האוצר וג’וינט 
ישראל ומשרת כיום כ-135 אלף תושבים
על פני שטח של יותר מ-230 אלף דונם.

האשכול פועל כשותפות, שמטרתה הקמת 
מערך אכיפה סביבתי אזורי: שיתוף פעולה 

בין כלל גורמי האכיפה למניעת שפיכת 
פסולת פיראטית. תיאום בין משטרת ישראל, 

המשטרה הירוקה, הסיירת הירוקה, פיקוח 
המשרד להגנת הסביבה ומפקחים מקומיים. 

האשכול משמש גם כפלטפורמה לשותפות 
רב מגזרית, המקשרת בין משרדי ממשלה, 

עסקים, ומגזר שלישי.

אזור בקעת בית הכרם בגליל הוא אזור 
מרתק, בעל עושר תרבותי, נכסי טבע 

ותיירות, קולינריה מפותחת וקשת עסקים 
מגוונת. מחקלאות מסורתית ועד תעשיות 

טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם. 

פעילותינו כוללת ליווי, תמיכה, ייזום, תפעול, גיוס משאבים 
וניהול פרויקטים עבור הרשויות המקומיות החברות באשכול, 

תוך התמקדות בתחומי הליבה המרכזיים: 

• פיתוח כלכלי
• פיתוח סביבתי 

• פיתוח טכנולוגי ודיגיטציה
• פעילות בתחום הקהילה והחינוך

• פיתוח תיירות 
• ניהול שטחים פתוחים

• ועוד

האתגר שלנו, כאשכול, הוא לממש את הנכסים הקיימים, 
לרתום את הידע והמקצועיות הקיימים בארגון, למקסם 

את שיתוף הפעולה בין הרשויות, משרדי הממשלה 
וגופים נוספים, כל זאת על מנת להגשים הזדמנויות 

לפיתוח מקומי ואזורי – במטרה להעלות את איכות
ורמת החיים של תושבי האשכול.

מועצה מקומית בענה
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54,000,000 מיליון25,000,000 מיליון18,668,915 מיליון7,224,642 מיליון1,274,694 מיליוןנפח פעילות:

 יוצאים לדרך
הקמת האשכול

 מיפוי סביבתי

 מיפוי מנופים כלכליים

 תכנון הטיילת

 שדרוג כלי אצירה

 ביסוס פעילות בתי הבד

 גיבוש תכנית אסטרטגית לאזור

 הקמת מערך אכיפה אזורי

 הקמת מרכז שרות אזורי לעסקים

 העמקת שותפות אזורית רב מגזרית

 הקמת מוקד אזורי

 הפעלת תכנית לאוריינות דיגיטלית

 אתרי אינטרנט לרשויות האשכול

 הרחבת מערך השירותים הדיגיטליים   
    לרשויות האשכול

 הקמת מערכת GIS אזורית

 פיתוח קהילת בעלי עסקים

 תכנית הערכות לחרום

 הקמת חממת תיירות

 פרויקטים סביבתיים:
שבילי אופניים, שבילי טיילת, שיקום 

פארק, שיקום באר עתיקה

 הקמת פורומים מקצועיים:
ראשי רשויות, מנכ”לים/גזברים

סביבה, מהנדסים, רווחה

 ניקיון שטחים פתוחים

 סקר התייעלות אנרגטית

 הקמת המרכז לסחר מקוון תכנית למרכז סחר מקוון

 מערך הפסולת האזורי 
יוצא לדרך

 המשך הרחבת מערך ניהול 
מערך הפסולת ברשויות

 המשך הרחבת מערך ניהול 
מערך הפסולת ברשויות

 המשך הרחבת מערך ניהול 
מערך הפסולת ברשויות

 שיפור חזות היישובים: 
הפעלת מערך טיאוט אזורי 

והצבת אשפתוני רחוב ברשויות 

 המשך שיפור חזות היישובים: 
הפעלת מערך טיאוט אזורי 

והצבת אשפתוני רחוב ברשויות 

 תכנית מצויינות 
טכנולוגית אזורית

 המשך תכנית מצויינות 
טכנולוגית אזורית

גיוס תקציבים גיוס תקציבים גיוס תקציביםגיוס תקציבים

 תכנית מובילים דיגיטליים

 תכנית מובילים אזוריות

 הקמת היחידה הטכנולוגית

 הקמת היחידה הכלכלית

 הקמת איגוד ערים אשכול רשויות 
   בית הכרם הגלילי 



יצירת קשר

רונית עובדיה
מנכ“לית אשכול בית הכרם

ronit@bkerem.org.il

  הקמת מרכז למסחר מקוון בדיר אל אסד
המרכז יעניק הכשרה מעשית, במכירות בפלטפורמות 

אינטרנטיות כגון Amazon ,Ebay ,Etsy ויספק שירותים 
לעסקים קטנים ובינוניים.

  יצירת קהילה אזורית של בעלי עסקים
בשיתוף המועצות המקומיות, מעו“ף וארגונים רלוונטיים 

נוספים.

  קידום ופיתוח תעשיית שמן הזית
מהלך לשיקום ופיתוח תעשיית שמן הזית המקומית, 

באמצעות התארגנות משותפת של בעלי בתי בד ומגדלים 
פעילים באזור, במטרה להגדיל את פוטנציאל הייצור והשיווק 

של שמן הזית האיכותי מהאזור. במקביל, מלווה האשכול 
את בתי הבד בתהליך מקצועי לעמידה בתקנים וסטנדרטים 

בינלאומיים, תוך בקרת איכות של התוצרת.

  שותפות ביצירת מקומות תעסוקה איכותיים
פיתוח הון אנושי איכותי ויצירת מקומות תעסוקה חדשים, 

בשותפות עם המגזר השלישי, פארק ההייטק בר לב, מונא, 
בראודה וגופים נוספים.

  שיתופי פעולה בין-מגזריים וגיוס משאבים
איתור תקציבים לפרויקטים ברשויות האשכול ובאשכול עצמו 

ויצירת קשר עם גופים פילנתרופיים רלוונטיים לעשייה.

  מערכת לאיתור ובקרה אחר קולות קוראים
מערכת למיצוי משאבים ממשלתיים ומגופים שונים אחרים 

לתמיכה בפעילויות ופרוייקטים שונים של הרשויות המקומיות.

פרויקטים נבחרים

פיתוח כלכלי

האשכול שם לו למטרה לקדם ולפתח את 
הכלכלה המקומית בראיה אזורית, לרווחת 

רשויות האשכול, תושביו ובעלי העסקים 
באזור. פעילות האשכול מבוססת על 

התפיסה של מינוף ההזדמנויות תוך זיהוי 
ופיתוח הנכסים המקומיים. עשיית האשכול 

מתמקדת בפיתוח והעצמה של עסקים 
מקומיים, פיתוח תיירות, איתור שותפויות 
ליצירת תעסוקה איכותית וגיוס משאבים.



  פרויקט סביבה שווה 
  שדרוג מרכזי מחזור 

  הקמת מערך לטיפול בפסולת פסדים 
  שיפור מערך הטיפול בפסולת

  תכנון והקמה של מרכז יישובי לאיסוף פסולת יבשה 
  תכנון והקמה של מתקן קצה לטיפול בפסולת אורגנית

  חינוך והסברה

יצירת קשר

אינג' דימה גולדין
ראש תחום סביבה, אשכול בית הכרם

dima@bkerem.org.il

פיתוח טכנולוגי ודיגיטציה

יצירת קשר

היחידה הטכנולוגית
אשכול בית הכרם

04-8276500

  תכנית אב דיגיטלית לרשויות האשכול 

  הקמת אתרי אינטרנט לאשכול ולרשויות
במטרה להנגיש את המידע הקיים, לאפשר לתושבים 

לבצע פעולות באופן מקוון, ולעודד את השקיפות

  אוריינות דיגיטלית לעובדי הרשויות המקומיות 

  פתרונות מחשוב פנים ארגוניים
ושירות I.T משותף לרשויות האשכול

  הקמת מערכת GIS אזורי לניהול ופיתוח שכבות מידע 
מבוססות מיקום גיאוגרפי

  תכנון תשתיות ממוחשבות ברשויות 

פרויקטים נבחרים

אשכול בית הכרם פועל להטמעת כלים 
דיגיטליים ברשויות החברות בו ובראייה 
אזורית, תוך איתור פתרונות טכנולוגיים 

חדשניים למגוון צרכים ארגוניים 
ומוניציפאליים. 

האשכול פועל לטיפוח הנכסים האזוריים 
והשטחים הפתוחים, תוך מתן מענה 
לאתגרים בתחומי שירותים שוטפים: 
ניהול מערך הפסולת, טיאוט, הקמת 

מערכי מחזור ומפעל למיון פסולת.

פיתוח סביבתי

  ניהול מערך איסוף ופינוי זרמי הפסולת ברשויות האשכול
  ניהול מערך שירותי ניקיון וטיאוט רחובות

שירותים שוטפים

פרויקטים אזוריים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה



פעילות בתחום הקהילה והחינוך

  קיום סיורי חשיפה של מחליטנים
כגון: ועדי עובדים, משאבי אנוש, סוכני תיירות ועוד

  פעילות יחסי ציבור
שתביא לחשיפת היוזמות ויזמי התיירות באזור האשכול

  חיבור התיירנים להגברת שיתופי הפעולה ביניהם
הקמת פורומים מקצועיים, קיום  כנס תיירות שנתי ועוד.

גיבוש קבוצה של מובילי דעה ודרך בתחום התיירות, אשר 
תהווה את הכוח המניע והמבצע בתחום התיירות באשכול

  ייעוץ מקצועי וליווי יזמים ומשקיעים, המעוניינים
להקים אטרקציות תיירותיות באזור

  יציקת תוכן תיירותי גם במחלקות אחרות באשכול
)חינוך, דיגיטל ועוד(

  הקמת מרכז מבקרים והזמנות לקידום תנועת
התיירות לאזור ובתוכו

יצירת קשר

יריב המאירי
מנהל חממת התיירות, אשכול בית הכרם

yariv@bkerem.org.il

פעילויות עיקריות של החממה

  פורום מובילים אזוריות
הוקם פורום רב מגזרי של נציגים מכל רשויות האשכול,

שעסק בפיתוח כלכלי בראיה אזורית.

  תכנית מוכנות לחירום
הקניית כלים וידע להתנהלות

עצמאית בחירום לכל ישוב
מרשויות האשכול בנפרד

ולכולם יחד בראיה אזורית.

  תכנית לקידום מצוינות במדע וטכנולוגיה 
לילדים ובני נוער

תכנית אשר במסגרתה מתקיימים מגוון קורסי 
העשרה בתחום המדעים לתלמידים מצטיינים 

מכלל רשויות האשכול. הקורסים מתקיימים 
במכללת אורט בראודה במסגרת תכנית הצפון 

ובשלוחות נחף, משגב ומג'ד אל כרום.

  הקמת מרכזי יזמות ועיצוב
במסגרת תכנית של המשרד לפיתוח הנגב 

והגליל מוקמים 2 מרכזי יזמות ועיצוב
ביישובי האשכול.

פיתוח תיירות
אשכול בית הכרם הינו אזור המאופיין

ברב תרבותיות, נופים מרהיבים, קולינריה, 
פסטיבלים ופסיפס אנושי ייחודי ומרתק. 
האזור מהווה מרחב של הזדמנויות ובעל 

פוטנציאל תיירותי רב. על מנת להגדיל
את כמות המבקרים ולתמוך בעסקי 

התיירות המקומיים, כבסיס ליצירת שינוי 
משמעותי באזור, האשכול הקים גוף אזורי 
מקצועי אשר מלווה את הרשויות החברות 

באשכול והיזמים, בזיהוי, הקמה, שדרוג 
ושיווק מיזמים תיירותיים ברי קיימא.

  בניית מסד נתונים של היצע התיירות באזור

  קורסים והכשרות מקצועיות לבעלי עסקים 
ויזמים בתחום התיירות באשכול

יצירת קשר

סמיחה אדריס
עוזרת מנכ"ל, אשכול בית הכרם
sameeha@bkerem.org.il

פרויקטים נבחרים



יצירת קשר

מרגריטה לייבמן וייס
מנהלת פרויקטים, אשכול בית הכרם

margarita@bkerem.org.il

  טיילת 85
בחלק הצפוני של כביש 85 מתוכנן שביל ביוזמת יישובי אשכול 

בית הכרם ובשיתוף עם פורום האזרחים המקומי, מצומת גילון 
עד צומת ראמה מזרח, באורך של 14 ק"מ. הטיילת עתידה 

להוות מרחב המנגיש עסקים קטנים ותאפשר פעילות נופש 
בחיק הטבע, ספורט ופעילות קהילתית.

  תכנון מרחבים ציבוריים ברשויות הערביות 

  ממטרד פסולת לאתר טבע עירוני
• הקניון הנעלם בראמה

• שביל נאתור בראמה
• שביל אלקוסיבה בדיר אל אסד
• שביל האופניים במגד אל כרום
• שיקום הבאר העתיקה בבענה

• שיקום פארק נחף 

  שביל טיילת משותף מתלול צורים
קידום הקמת שביל טיילת ואופניים לאורך הכביש המחבר בין 

 יישובי משגב ודיר אלאסד. מערך שבילים באורך כולל של 
כ-8.5 ק"מ היוצרים מסלולי טיול ורכיבה על אופניים ומחברים 

את הישובים.

  הקמת מערך אכיפה סביבתי אזורי
שיתוף פעולה בין כלל גורמי האכיפה באזור למניעת שפיכת 

פסולת פיראטית. תיאום בין משטרת ישראל, המשטרה 
 הירוקה, הסיירת הירוקה, פיקוח המשרד להגנת הסביבה, 

פקחי רשות מקרקעי ישראל ומפקחים מקומיים. 

הפרוייקטים בשיתוף משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, 
משרד התחבורה, הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, הקרן 

לשיקום מחצבות וקק»ל

ניהול שטחים פתוחים

האשכול פועל ליצירת מעטפת הנדרשת 
לטיפוח השטחים הפתוחים, לרווחת תושבי 
אשכול בית הכרם. אשכול בית הכרם ביצע 

מיפוי של מצבורי פסולת ברחבי הרשויות 
וסייע לרשויות להוציא לפועל מבצעי ניקיון. 

האשכול איתר וגייס תקציבים לפיתוח 
ושיקום השטחים הפתוחים וכיום יש כ-10 
אזורים בתכנון וחלקם יוצאים לביצוע עוד 

בשנה הנוכחית. על מנת לסייע בשמירה 
על ניקיון המרחבים הציבוריים, מתכנן 

האשכול מערך פיקוח שיתוגבר במערך 
שליטה ובקרה מתקדם.

פרויקטים נבחרים



עם הפנים לעתיד
לה

גא
ל ו

יכ
 מ

פי:
גר

ב 
צו

עי

תודות
משרד הפנים | משרד האוצר | המשרד לשוויון חברתי | המטה לישראל דיגיטלית | האגף לפיתוח כלכלי של הרשויות  משרדי ממשלה: 
הערביות | המשרד להגנת הסביבה | המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל | משרד התחבורה | משרד הרווחה | משרד החינוך | משרד 

החקלאות | משרד האנרגיה | משרד הכלכלה | משרד התיירות
גופים נוספים: ג‘וינט ישראל - מכון אלכא למנהיגות וממשל | SVF | קרן פורטלנד | עתידים | ראסל ברי | מגבית בריטניה | הקרן לשמירה 
על שטחים פתוחים | קק“ל | קרן לשיקום מחצבות | עמותת אל אמל | עמותת עתידים | מכללת בראודה | מרכז מונא | הרשות לפיתוח 

הגליל | מנהלת אזור התעשייה בר לב ופארק ההייטק | מערכת המפעמים | הקואליציה הישראלית לטראומה | עמותת אינג’אז
חברי דירקטוריון: עדי אלדר | דוד מלכה | אחמד דבאח | הייפא אסדי | רון שני | ד”ר עידית הנדלסמן-בנאורי | סלים סליבי | אחמד שייח 

מוחמד | נג’יב חוסיין | אמיל נחלה

אשכול יישובי בית הכרם בע“מ
www.bkerem.org.il | 4350 .טל‘: 04-8276500 | פקס: 04-8276505 | הסביונים 25 א‘, כרמיאל, ת.ד

הגודל.  יתרון  ניצול  תוך  המוניציפלי,  בתחום  מתמיד  ושיפור  התייעלות  של  תפיסה  מתוך  הוקמו  האזוריים  האשכולות 
בשטח. שמאותרים  הצרכים  מתוך  מתהווה  האשכול  פעילות 

אנו נמצאים בפתחה של תקופה, שבה תוגדר מחדש המפה המוניציפאלית, כאשר גם האשכול יצטרך לאפיין לעצמו את 
סך הפעולות בהן הוא מעניק ערך מוסף לאיכות החיים באזור.

ובינוניים,  קטנים  עסקים  הכלכלי,  הפיתוח  בתחומי  כולל  אזורי  לפיתוח  מכוונות  פעולותינו  הקרובות,  ובשנים  השנה 
התיירות והתחבורה. ביסוס השותפות ושיתופי הפעולה בין הרשויות החברות וכלל השחקנים באזור, תעסוקה איכותית, 

ותושביהן. הרשויות  מול  אל  השירות  ברמת  מתמיד  ושיפור  במרחב  מתקדמות  טכנולוגיות  הטמעת 

האשכול הינו מימוש של חזון רחב ותולדה של חבירה בין משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, 
ארגוני מגזר שלישי ועוד. כשותפה של ראשי הרשויות להובלת מהלך ההקמה, המיסוד, יציקת 

התוכן וביסוס עשיית האשכול, אני מרגישה זכות גדולה וגאווה עצומה. 
בשורה  שמביא  ממהלך,  חלק  להיות  בחלקי  שנפלה  זכות  לומר, זו  יכולה  אני  אישית  בנימה 
בי  והתחדדו  צמחתי  האשכול  עם  יחד  ולתושבים.  לרשויות  לאזור,  שותפות  של  חדשה  ורוח 
תפיסת הראייה האזורית, החשיבה והעשייה הסביבתית והכלכלית, שהתפתחו לשותפות לצד 
סך האתגרים שאיתם אנו מתמודדים. יש בי גאווה גדולה על הישגי האשכול, על השותפויות 
הדרך,  מתחילת  איתנו  שצועדים  אנשים  אנשים.  שהן  שותפויות  התקופה,  לאורך  שבנינו 
הגלילית   המציאות  את  שמעצבת  לעשייה  מאודם  בכל  ומתגייסים  בחזון  מאמינים  המורכבת,  המציאות  שלמרות 
הישראלית. תודה והערכה לחברי הדירקטוריון של האשכול, שמלווים באופן מקצועי את האשכול לכל אורך הדרך. תודה 
למנהיגות המקומית, לראשי הרשויות בעבר ובהווה שבמהלך הדרך נותנים את אמונם באשכול  ומובילים יחד למימוש 
החזון עדי אלדר - ראש עיריית כרמיאל )היוצא( ויו”ר הדירקטוריון מתחילתו, רון שני - ראש המועצה האזורית משגב 
נסר  - ראש המועצה של בענה )היוצא(,  עבאס תיתי  - ראש המועצה של נחף )היוצא(,  עומר עיסמעאיל  )היוצא(, 
סנעאללה - ראש המועצה של דיר אלאסד )היוצא(, אחמד דבאח - ראש המועצה המקומית דיר אלאסד, שאוקי לטיף 
- ראש המועצה המקומית ראמה וסלים סליבי - ראש המועצה המקומית מג’ד אל כרום. לחברי הדירקטוריון ומועצת 
האיגוד ולכל בעלי התפקידים ברשיות ובגופים השותפים, השיח המשותף הוא זה יצר השגים אלו ועתידיים. ולאנשי 

האשכול המדהימים, שכל אחד בעל ערך מוסף משמעותי לעשיית האשכול וביחד צוות מושלם. 
זוהי ההתחלה ואנו צופים עוד אתגרים רבים ולצדם הצלחות. 

 - דני עברי  ויו”ר האשכול,  - ראש עיריית כרמיאל  משה קונינסקי  אני מברכת את ראשי הרשויות החדשים באשכול: 
ראש המועצה האזורית משגב, עבד קייס - ראש המועצה המקומית נחף ועלי חליל - ראש המועצה המקומית בענה. 

אנו ממשיכים  באמונה גדולה שזוהי הדרך הנכונה.

ובנימה אישית

רונית עובדיה
מנכ"לית אשכול בית הכרם


